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"కృతజ్ఞత: 

ఇందులోని వన్నీ ఇదివరకు వివిధ షతికలలో ప్రచురించ 

బడ్డాయి. ఇప్పుడు వీటిని ఒక పు సకరూపంలో తీసుకు రావ 

డానికి అన్ని విధాలా తోడ్పఢథటమే కాకుండా, కోరిన వెంటనే 

అమితోత్సాహంతో పరిచయ వాక్యాలు రాసి పరిపూర్ణత్వ 

మిచ్చారు - ఆప్త మిత్రులూ, రసజ్ఞులూ, సహృదయులూ 

శ్రీ పురిపండా అప్పలస్వామి. ఈపు స్తకాన్ని (పచురించేభారం 

తమ మీద వేసుకొని ఇంత చక్కగా దీని కొక రూపమిచ్చారు 
శ్రీ అదేపలి నాగేశ్వరరావు గారు. అందరికీ నాకృతజ త. 

రు ౯౧ Cy 
సల 

పన్వాల 



పరిచయం. 

అతిథులం. 

ఆతిధుఇం. 

నవ(గహాక్ర జనితులం: 

నరవరుల కతీతులం 

పకీతులం సమేతులం 

నిరాళలేని వారలం 

అనంత శూన్య పథికులం 

బాధితులకు దూతలం 

(పవాసులరా 

పీడిత జనమిత్రులం. 

అవును నిజం, పన్వాలా! మనమంతా అతిథులరా; (ప్రవాముంం 

తూరుపు తెలుగు రవలే, మనగుండెలలో చలిమంటలు. 

నిశ్శబ్ద శద్దా వీభత్సంలో మనకు వినపడుతుంది అడుగుల చప్పుడు. 

నిజమే నే_స్సం, మేఘాలన్నీ వర్షిస్తున్నవి. చెరువులూ, బావులూ నిండిపో 

తువ్నవి. కాని గుక్కెడు నీళ్ళకు మున (పాణం మా(శ్రం కొట్టుకుపోతున్న దీ. 

నాలుక లాక్కుపోతున్నది. గుదిబండగా మారింది బతుకు. నిజమే, మన 

బతుకు ! మర్మం, ధర్మం, న్యాయం, సత్యం ఎక్కడుందని వెదుకుతావు ? ఏది? 

ఇది కీకొరణ్యం. నవయుగారణ్య ౦. 

తలల్లేని శరీరాలు కనబడి 

ఆలల్రేని కెరటాల ఘోష వినపడి 
అర్ధరా (తి నడినెత్తిన సూర్యం 

పట్టపగలు చిట్టచీకటి జాన్యం 
పొడగట్టిన చెరపట్టిన స్వవ్నంలో 
మన తలలు వేరయి మనతో 

మాటాడిన మాటలలో 



మనకొక ఆశాకిరణం 

మన అవబలేశా భరణం 

అదే కవిత్వం నీ అభయము(ద్ర 
శః శ ష్ 

కవిత్వం ఉల్లాకువేసి ఖరీదు కట్టడం కష్టం. రశికహృదయ ఫలకమే దానికి 

గీటురాయి. రశికుడి చేతిలో కవిత్వం రాణిస్తుంది. అరశికుడి చేతిలో ఆదే 

అభయము(ద్ర కవిత్వం. 

ఆభయము[డ కవి శ్రీ పన్యాల రంగనాధరావుగారు తెలుగు గడ్డమీద 

సువరిచితుడైన సాహిత్య హాలికుడు. ఢిల్లీ ఆకాశవాణినించి ఈయన కిశోరకంఠం 

తెలుగు కొంపలో (ప్రతిధ్వనిస్తూనే వుంటుంది. 

పన్యాల కవి; కథకుడు; నాటక రచయిత ; సహృదయుడు ; స్నేహశీలి. 

ఆయన మధురకవితకి అభయము[ద్ర చిన్న మచ్చుతునక. ఈయన కవితా 

1సవంతి నిర్మలమైన సెలయేరు. ఈ నీట ఎవ్వరినీడలూ లేవు. ముఖ్యంగా ఇదే 

దీని (ప్రత్యేకత. పన్యాల తన మార్గం తాను ఏర్పరచుకున్న నవకవి. ఈ మార్గమే 

ఈయనకి వొక (వత్యేకస్థాన మీనాటి కవికుమారుల్లో కుదిర్చి పెడుతున్నది. 

Mu పురిపండా అప్పలస్వామి 
24 —6-— 60 



శ శ 2 క 

చనా చిక 2 

కుంద శీలు 

ఆఈామహ్వ్యురా 

ఆయాత్ క్ర లా 

శాడదులు గాడ్ 

= (చత యావ 

ఇజయంలంల చక్యూరు 

ముంచు కప తు 

నది చ యులు 

కయుకనోయయయాం 1 

అకు కేక 

జాలా ఆఅకాహునడా 

ఆతడే. కురాను ౯౩ 

కాత్త మెత్తి 
శద లుక 

మిత్వు వమత్వ్వ్యాలా 

అక సుకు 

చుం క౯౭ం౦ం 

ఇాయత 1 

కురా శకత్చుతా 

యుతధథయయ్క్మల 

ఆహ్మడ్ 

కంక చ్చు క 

ఈల గె ఆఆ ధరకు 

ఊచ శ దర్నా తొక 

అణ జర యయా న 

ఆ అంవవ్రునుంలు ఇూకండు ”? 

E 





వవ ౧ చ ఎ అ 

నాది టా ag చా 
నాలా 

భా అ శ్ గ 

డు మా జం జా(కE దా రుద రూ దై ఏ 
Pe 2 ) 

యెుంపయత కనాతుయిం, చదు కదెకు నవతి క 

ముర ముందటి శ ముయుదయముూూ దె, 

నాలై మ చిరునవ్ము నరు, ౫ ఆఅరలాౌతా 

జాతా దెవించి నన్నా తుకాని, య 

కొంచే దేకాము్ము నిమితి కొ శాఎతఆరనకుు 

నుగ్రుాలుగ కుల్, నన్నాదెఠిఈుట్టై 

ులఅవడతిడగి మోయినాదు కుచ్చైదనుకులంచు 

న సుక కందపన చ్చు కదూంశితు ? దేవు -- జ్ఞాకుకమున్సుణా, స్పేకూశితి 

చెడు ననాక్కు మసికఎండజ్దా కోటి 

గాంతుల నా గొంతు కొంతచేర్స్వ్పి, 

చపాకులు మాడుయి తాడి ఆడుకొెనంగ, 

_డువకూంచా నదులు క్షిరముులు నసిండ్కొ 

ఇ 



గారులు (దవించె, వాగరకుు సంనగిత కున్న 

భూంగాంచా, మఏజ్వ కుుక్పూొంగి్ నాత్వ్య్యు 

మదాడుకొన్నదె. హార మాకలించినదె, జ 
నాలి కాహాళి పతా సవ్య గీతా. 

జుకౌం కలె గుండెలో రాగ ముడ్భుకుంచ 

ఆల్రఎకెన్నదె అనురాగ వక్తొకలు, న 

మస్త ఇనావయమఘ్ము లెకమై _మస్తుతాంచ్ణుం 

కొన్న కొక ఛాంతమూూ ర్తి చేకాన్న గాఢ. 

ఆకళకు కకలణలదనద్ విన, త 

యాడ్డంతతో, భుమితో దఠి_ద మరా 

"తాకని, కంలు సి జాథతికె 

వాచక ఉఆందకము (కుంగిజోకు, -ఈః 

లోకమునందు సత్వ మవ 
తోకన చేయగ కుతినత ద్ 

ఉం ఉన 
ఆకృతి కి సుమము్ము లుకు 

కార మునోహరకోర మయ్యెడున్. 

స్వాడ్ల యుొుకలటా మాము కుగమోజా ఇం సకలా 

కాటువమేకు భువిని గాయకుదిచె. 
భబ్యానకముు(చయను౧థటి (దమ్యిుిుంచి కాడు 

ధనఘ్హఘు లఅకముతకములుయి (కసా౯ణ౭ంకుచ్చె. 

న. 



ఈ నా అెంతతే ఖాగ్యసెము యిడ్క ని 

న్నె భావమందుంచు లో 

కానన్ కంఇఖుయము కూర్చు నూదెనడె టె 

కా వాణిమై. పంచ శ్రీ | 
తానక్వ (కుతఖభల్ చగుద్పుకొసి, క 

శ్యాం (కుదుమ్ముంమ్యె, రా 

లేనన్ కాంతదసము్ముు కోరినదె క 

లోలమ్ములన్ మాన్చగోన్. 

ఇయు మూసుకు జాకుర్లు, యమ్ముది 

ఉఊదయించిన స్నేకారాశ మొకయొద హేమా 

స్పదముగు స్పందన మిది, సం 
పడ యిదె, శాంతి కొక దెవ్వపథ మిదె జగతన్. 



ఆలూ న్యు ౨ 

se కా౭్మా ఆ అకాడ 

“ 
ళా తొ ఇ లి న 

క  చుదళకాలునవపు చెచైక 

నా 

ఆకయుణతిలంలచలులం చుక కా 

_కుభుకుంచురా డక 

ఆఅ ఆయించుర దదహొక కిస 

దులుయించాం టెక తొెలుతకది మూరాకఠొక. 

కఆగిం దక శాల గూసపసనసుణూశాొశత 

యుధదబుం దౌరకురి కాంతా ఆతల'లు ఆ 

కూణియిం చందా జనాకుళాతో మాయు 

రురియింయంచాందు (కుభఖభాకుత ల 
ఇ - ఇంగా శా 

కం ఇ కం జము = 



చం యువ లో చాతి తు పుచ్చు నను 

కంర ౬ ఆ (ామ్ఐఇర్వం 
1 

ఆదా చకా లూ: . తపు కర రానత 

ముండా ముండక లలంయ దతఈముండా 

హమ తగ ంయబుగూలు గాలా కుణి 

ఆకణతాం చుటు ఆూాలూ కలై 

కడు భురగయుతరగన ఈముంుంతెంలెడతి 

కరకర ఆము 236 

యుద రుజుదుడా నము ణంతెకిలంాచెటిపి 

రయుడానడొా ఆగరా 

ఆందంతాయురగోకడు కమ ధయనాను 
PR 2. 

నస్కతాపెిమల కాళి కథ 
జు డా 

కుత 2నాయాలుకూ తొంగి 



జదఎయయువాా యకుచనరా.  ఇజపాతుతన 

_కు౭కా (చపా ఆ ములద్వ ముడు ఈ 

ముహు = ఆహా ఆంచూా శ జన తై 

శవాలు ఇ(హముతాకుందాణుూడా 

ఇవాణబఎఆుఎ(కెళంతా మురాయిడూ 

ఆవ హూ ధాహూూ్యరా ఆం 2తాయయఆటఎ ము 

లు లయ యూప లు పదవా 

రపు ము(ఉఊఆంకుచు( ఊళ చత 

ఈతుకూళకాఆఎకచం సుమహ Es ౪ 

ణులారచము ఈాలూూరుజాఇయాూలు 

ఈర మంణయిముణు ముణాోతెకారా లె 

ముంత రా ఆు౭భు డా 

ఆపవఎలమె ఇజైెముులపజరవలా మముయుడక్వెడరా రాద 

కకం నడు యము కైరా 

అము గక. సనయిజావ్నాంననన్హ్వ్యా లక ఆ ఇ అనో 

దక ఆయము రగ తా జై నరాలు 

చలం జుజరంతక్వాా ఈాాడామా 

శుకాూకాఆు (₹5పాజకాతతలు 

డకేజూరుతఈకయ రెకారము కు 

ఉడక ఇవాహరాంజంఆదాయిచనజెవద 

3దమంఎణజంగాాల్స్సె డు రారాదు 

ఇహ తక్క చం 2కా ఆనక 



ఊహమురాఈకూకెాము భలవమలు ఆజకజవాత్వాు 

అరు ఆయంరలసఅజరవల జ వ్రకందుఎఎదలు-చటఊెయె 

కను దానము జ్ర లా 

కముయి ముజంముంు మలాల ఇల 

కయుంవకమురు ఇఆుగపు రాం 

ఇవడరాల్యూతూలం “కారాశకుఆూ ఫరా 

ఇస్వ్పూరాయను ఇత్నావు ఆయా ఈేౌ డవ ౯వ 

ఆఅమూదడూడమమూ ము ైజణుకాక్ముదారక చవ 

కా ఆక మార రాక్ పహాోయలు 

ఆర్వాయుఆోము నువ రిముఆలు ఊహూ 

జహా లాం ఆఊాఆర్ జికా 

కరుణ ఐవఐవదయవుమవాజదుదమమెటలో్ి 

ఊరు ఊముజాూాా్హములల  ఆదిిజికిికొడటాచడెలెపి 

కయంంకముడదు ఆుశెపు డా 

మముడరు అయుత్యలముతగక.. ముబాడెరా డక 

క్యు య మా య్వఎజ్ఞైై ఆ 



శయ ఆఅ కూ ఈ 

అవరు చరా చికు సండరౌలో 

జగత్తు కంకుంచాడ్ చలి 

ఆజ్బు౭ర్యా ! ముండు వెనుక 

అులకుతులుు. కురికనింయ్యుని చతు 

మ్కుత్యువును జయించిన మే 

కం తోకారాయ్యుల ముం 

తూ విజేత యెన్వంలతా 

ముణఖుకం మున డదొమోాళామి. 

ఇందూ ! కాకంత చతా 31 

ఆనుభమయె ఆర్హ్రో కరువును 

చకులతో చతుబాధథ “కేక 

= యకరక్క్మయ 2?" ఒకే కేక. 

అయన ఆః యయ Rf 

క.౯ఇకాలలణం గురూ 

“ యకిరదె నద్నాయుతుబూచు ? 

అంతరాత్మ తఆయుతు[కుక్ను. 

R= 



““ చక చనాగతికత నారును 

వూ, చఉనకు ! ఇదా ౨ఎచచ్పుకు చకు 

ఆజయగలసలుకుఎకం హఘుమూడరాడయయు రకా 

మురికుణమున ైకుంమహమి కాగాకా 

వచ్పువతనలణల దుచుఆలుఎ మదగా 
కుర౭మ కు కేక ఆ ఆమ ఆకు డక 

చాళలతకెక కమూనుయమురాకా ! 

ఇఉం౭్హూ క కుకరాజక ఇచకేరా ! ”” 

“౫ కమార్వకూలు కుశలా ' 

ఉఆంకం తురాతరా యెరఎజల్నూూలు 

ఆూరు ఇవా జాన కుకేకములు -- 

చాతి కుఎళకికుఐు కవన ! * 

క తకొోతయయఆ గాకు 

కవ్న్హాడతో శాకుంకి చతు 
ఆంఆహకళుతి శాక ఈతకొతలో్ 

ఇఉఆఐయితఆతాేోాన నక్కా ఉయువపు. 

మం పఎతాకులూాలు దదాతక ఊవా 

ఈాక కులయికులయు ఈకొజను గాక 

ఆతా ౭దన్యూ కీ ఇవదు ఆము రె 

శాడాలురూడు కెకం_ కెడముాతు 

మంతకతాన రధ కహుద్మారితు 
= ఇ 

౩ ఆంచే తాయుగకుణూఆుూ. _ 

? 



యూ హూయుకుయములుతుూు కుకుతక 

కయుికములికు వమా యయుకా ముిగాకాను 

ఇజవతాఆతమును ఆహముదర కే 

యలు చుకహాయముక్ తడగాఠానయు. 

మూ కోఠక కు చరతాతూో 

కాడు గోల్ట్రా, తాత కకం. _... 

యరుం ఎగ యుఎగనాటలుఎు గలయచుకబవోి పు 

ఇభ్ధాాక,  కదవాకం మెగరవచూయు 

త్టుంచున కవానకవుయే 

కులు సనంకుడూ కడుకు. ఆరా 

లూక  కదవాకం ఆకూ ముకు 

ఆాూారుకా ఆఈూూ౭డిము, ఊారాకా ఈడు. 

కోఆలుతో మాతకౌ_ శక్త 

చక ఇఆంయిఎఎక ఆకూ కుడు హేతూ 

క్యు ఎతక్వురాాకాఆలురాలయయు కంళతకుఎ2న్ , 

ఆజా, ఇకా౭ంక్ ఇయుంయముల్ొ. భుకాలిము 

అుడాయు కూత కుకా డఈామబుఆలుూ 

(కులము నృుతక్వు లూనకమ్య్మూ ఆలా 

(ఆఈూూాకురామిక. కురాత కుయో 

కా క నకు -- ఆామవునుగూక 
f 
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హే-ఆాదణఆకాఆుహు కను 

శాఆరు లూ (కంళూద్వ్చ్యా ములను ట్ల 

నా న ల. వతు ఆయు యె 
దూ మ్వ్యు మయం వకు ఆతూౌయటులోఐవ2వాఊఆఎఎ- 

కుడు యా కవానకపులకా ! 
ఉద్ కవారెక శాఠతాలురాaన 1 
ఊమవాయుకనవుతో్్ హ2ెఆటుఎలంు ఉఊచరషకముతా 

రకురాతాలుఆతతో చతకతుకడువలతఆఎఆువ వీ 

కౌ 



చె [చ యాత 

ఆఅకభునిగర్సంలో అలు వలకు న ఊ_తైజం 

ఆజననామాన్వ చైతన్యాన్ని సంన్మరించింది 

బరువై న వాదాల[(కింద ఆరిచె శవాల 

తిరుగుబాటు (కూోత్సహిోస్తుంది మౌనంగా. 

రుచ్వుని మైదులమై శ్రువకూంచిన తుధితం 

కాలనర్ప్పంలాగ తాండవించిందె 

ఆతుథి సత్కారానికి మార్షంవెసి 

నవయుగ చైతన్యానికి హారతి మాడింది. 

ఏనాడో ఎక్కడో జన్మించిన కుసివాకు 

కాలానికి పాఠాలు నేర్పింది. 

శబా న్ని మవసన్మదరించింది ము_త్తాక్కింటె 

తముదరుక నాదంలో మదుమఘుడింయ. 

ఖుతంలో అల్లాను కళుకించిన ఖయడ్తం 

వైషమ్యుంలో స్నేహాన్ని చూసిన వైషమ్యం 

(వాగ్రిజశాగమన ఇఊపాంధుని జోలమాటళతలతోే 

మ మురచింది ని(దించిందిె. 

12 



కూరని (కుుదుకూయంచే హై తదరి౯కె 

ఊవాద్యంయ తొంగి ఈతుఠతుణఖూయడాయె 

ఆూఆకాణానము చు ఊఠాకున కూవులుం 

నకు ఆయు అన్య తంర న_ర్హిం చూరు. 

ఆకు య యూరకముణయూ పెన. గోమాత 

పూలుతో ఇపారవాలుు ఆతు ముకం చుండు 

సము(వగద్భ్సం తోని జ్ఞానగ్ొకా 
ఆమశతదెంచిందె ఆభహరాటంతో. 

ముకోటడులు త కసుత్భృకు 

హెడ్డా మంటె అరా నమ శరా 

ఆ్యూకుఠకుత కాథంతడాళోంలో 

నస్హమణలాగయమాకుక. లఅ౭౬ఎకంంఈరాయఎఎ. 

ఇ౨౭ర్షా లు లూలుకాసన్తున్ను నరనా్యుతం 

ఇయు వానకు ేకురారదౌక. కలరా 

యుగాంతర స్వరూపాన్ని, చూ 
కుచెళళ్చు కుఎందుకి కురు గళకాయిన- 

ఇఆంన్నూ ! చేయనూ ఊవెయినవా కతాకు 

కు కుమకి కూచసవాచళలతాముకి కఠికు 

కుఠ్ఫాచేయ్దూర జ ఇభ వంగా 

13 



ఎవరు కమురన్న కాలాన్ని 
వానకి? కుంకెరంచేెణూం 

డా 

బుక, యణేతు మునకు 

కుర్ఘ్హఘుజాూలు 2 

డర రేవు మునకు 

వంతాజమాలు ! 

[ గాంధిజ్ నవజాళి పమదయా(త సాగించిన వేళ. 7 
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డూ యడం డుఅ ఈ మాడు 

నిశ్శాబ శబ కుభత్పంలో 

న్మిదలోని పసిపాప కేకతో 

వెలుగును వఎతక నిడనణడకలోే 

వినపడు తున్న దె 

ఆయగఎల చర్వూడు. 

చికతి ముసుగుల 

కాలవాహోని 

గమనంతో దడదడమను గుండెలు 

కలలు కన్నుటొక 

గకమ్యుం కోసం 

వలచుకొన్న దొక 

దదరి[ద వేకుం. 

ఎక్కడికైనా సరే (కుయా౯ం 

ఒక్కనాటిక చెరదు (పాణం 

అనంత విశ్వంతోగల సత్యం 

కూరించుకొని బో 

దదె అనుసిత్వం 

కేర్ 



ఇనకతారడిను అుక్న ఆతిచిణజోయి హై. 

కజవుదలకొోనసలణ లూ చుణూయిడా. 

ఇనా అపు కే యయు నమ ఆన్వ్య్యూనికి 

శొా్హమ౭రేడ౭ము కా 

జలం అదహోముదామికిె. 

అముజ్ట్యుం కలో రే రు _కాంయచిందటొక 

కపుక్తైయు ఇవూభ్యశత. కవ్రునదుక్ర్రిదనం 
ఆఅయుగుకొకు మఘుంయకూ వకుల దణ 

ఆం రము రగా ముపహాత్వ్యురా. 



ఈం అ ళు కడకా తిం 

నాలో రక్తం కుండి 

నా కక్తుల నుడిగించి 

నా పౌరుమమును పిల్చి 
నను ఇక్ివ చ్చ వ ౨మొఎననెం 

చున ని వావురా తేనేం 

నా జోఠికి రాకం చామ 

నా జోతాకి మరిరాకు. 

నా కోదికలను చంక 

నా మననును విడిచక్ి 

నా గుండౌలు నెండించి 

నను కుక్పిగ నమిలేసిన 
న్ వింజవరై తేనేం 

నా జోతిక ని కెందుకు 

నా జోరాకి చాకు మది. 

నా బుాయముకలg తోతోులఆ 

నవజణజ్వం చాదవేదు 

నా నకుజివనంభో కుగ 

17 



భు కు కురు ఆములితెడాము ముచన్వ్పూ 

ల జారు చా జెలు ? 

ఆరా కజెకవారయతు చా ఉఊకోళుకొ. 

అవను మూకలు 2ఊవేయదుగ ఆయు 

ఇవా కలు కునా(తతపపుంం చఈచాకయలతయు 

కు కొజూకి ఇచదత మాకు. 
చా రజా ఇవాల౧రవె  ఇపాఆ౨ఎ 

డు మా ఆ మా (తకడా ? 

ఇవా ఆకోతుకక ముదు లూ కక 

కు “కెరాయమాకహు జూ ఆకోొతుక- 

1S 



59 ది చన యాం 

అంకం యు లయం 

ఆళభాయు అయ 

నభమ(నగకూాత్న జమితులల 

నరమదడుల కతొతులం 

(కుకొాతులం సయెొతులం 

నిరాశలతని వారలటల 

ఆవనంతళూన్వ కుధథికులురా 

నర కూకత్మ జఆమితులం 

ఉదయ ంలురా 

అకెడ లుచా 

ఇఆంజణజంత. దన్వుచరితులుం 

కూలుంఆత అఆాజట్యుళభథఠితులుం 

కొు౭ణఆాకు 

కా మఘమణడూకు 

తఈకూతులుం 

చులూూ త్మ లర 
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చాపు కాలు  ఆఊకఠకఘయాాతతఎఆకటుడటు 

కషహహాాశతఎఆలటు దము కహూాాతకఎఆులాు 

ముహు కాంతితిన్ను ఇఆమసెతకులణుడా 

ఇ దొ దాసు ఆం రా 

25 జూ జమా ఇం రా 

ఇవా నులు చిక సమా ఇమ్వ్యు 

మయి కు ఆడా 

ఇఆఇవిలురితణా (ణం లాంక  ఇతాయిరెక 

చకరాడిక. ఇరా. (ముచిక 
జా డొ లు రాము ఆటులు 

అనూ ఈములుకూ తఉమాఈ ఆరా 

చవాశతతఆఉుఎలు౨ ఇనా ఆరా 

యుణూాూతక ఆరా, (ముజ్లూూతఆురా 

ఒకులయూమాలుడా. (ముదము రాామూలఆుడా 

ఒ(రుషక్వుకక_. దురవకమాఆాూరా 

శమన లు అనుకు రా 

25 శం ౮కు ఆా మూ 

5 డం డన ఆా దా 

యముడు చవసచివయి చో 

ఊలు [అకాల నడు 

శరా కకముఆలూ మి 

ఓ_జణారతకుఆుచా 



కురుత =ా3డుడయమం(తకఎ2ంలూ 

కంత ఆ౨కలక కతమూఆురా 

_కూలతోక్ఞారుహ ఆకాపహముుఎంఆంులు 

(చపా ఆు కారాక రానాకమఎం అాడా 

25 22 యనవవు ఆలా డా 

చు దర ఆరూ లా 

కా శొఆ రమా ఆా రా 

ఇకా శ తదం ఆ చా 

ను శిగయమయాూాతతక్యు. ఇరు తకూఆురా 

ఇ ౯ తెగ రూ ఈ మూరు ఆఎల 

ఆజాఐళలోెాతదరము (కుతిగ తకు ఆటు 

మనారా నొకమములుడా 

నయనతార కాము ఆఎలు 

(కఐకంఐించచ మురాజవ[ఆహా=౯జు ఆడా 

చుాుయులుచుఆకా  ఘుచవాాంతన ఆవులు 

తాకవింిదఐఆంంఎలడా,  కడజాఎారవెాయహవాఎఆటాుచూ 

-ఆారవాాతయుుఉటుఎదడు. మురవాాచదచం అండా 

ఉమా క్ట ను ఇన రామాూయడయూ ఆఅ రా 

(కహూలణులు మురుడ కక. కాకా 

అూూరూూముడదూ కుకు ఆురా 



క. ఊకరాా(ఊముఆలు కయు[చముుఆఎలూ 

3హయజంిలసహమవాంఆు తఉయరదవాతత జాలా 

ఆణఅహములుచతజాాయిళత3 ఇభాతత అండా 

25 ఊం చదు అా దా 

ఇ ఈం రమా ఆూ చా 



కము హహా చద యూ! 

ముకూోౌడయా ముకనోదయా ! 

మానవో దయాూాభ్యుడయాా 1 

నవాతలోక మానక 

చంచల మానన డజోలతాయిత 

_రూతః గేయా లాకున 

కరు౯కకాంచిత మువవోిోదయా + 

మానవోదయాభ్వుదయా ! 

కుడఢమా 93 కురికనవాదం 

[(కుళయ ఖికర భయంకర 

నర్తన (మాకుంచిక స 

ద్వ_డ్తన సంకుకోదయ్నాా ! 

మా నవో యా భ్యు దయా ! 

కుంచభూ త మరివెస్టైత 

సంచార పృథ్వజల 

చవాంయంయు సపంకళకుత తాంణధకు 

బతోదయా ! ముకషకకనోాదయా ! 

మానవోదయాభ్యుదయా |! 

23 



గడు ఆహా ౭వ మూ ము 

వలు ్ఞనూ౭యయ్భు త ాముడూకోౌంవరమయమూ. 1 
మమా నయ ఆవ దయయా ఇయ్య ఉయివరానమా. ! 



ఇం క "క క 

ఇఉంకును -- నా కక టయవాదకపవువాక 

ఆర్హ్రాయి కేక 

అనంత యుభరతాలు కుదిడెతోేేో రూంకు 

ఇఆఅరవును - నా సూక్తి సమణూలశళ క్తి 

ఆవంం౭ంన దక్ 

ఆశకు కుశార్ము ఆనతి కేయు క్రొ 

ఆకును -- నా మాతలు మౌెనమనాలుమేతు 

ఆంయదెలచచు ఇత 

ఇఉంకియయ కుకౌొంయయు దనిజూలకుకోఆు 

ఆకును -- నాకాంకతా హిక్వాన (కాంతి 

ఆంరాయడ్యు కాంఈ& 

ఇఅంయఘ_ద్ర్వ్వ సుమాలు కమతం సన ముంత. 
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శిలా కామ క 

కూటికి ఒకమక్టాశు తండి 
దేకూనికి కత్తైడు వస్త్రం 
కడా (పకుంచానికి శిలాజ రాలను . 
కుజాస్వామివాక్కు. శాొల్స్పిస్తుంది. 

ఆకులు రాతల్సిన నిన్నటి వృక్షం 
రేపు పువ్వుల్ని నవ్విస్తుంది 
మృగతృషహ్ష వై పు మదుగె త్త లేడికి ల 
ఆకాశంలో మబ్బుల్ని కులఅకరిస్తుంది. 

రకోమంలభో నుడిగుండం లాగు 
కామం కన్నులు తిప్పింది 
తోకంలతో సంక్షోభాన్ని 
రద్రుచెన్తుందె శాలాశావనం 

జన కుశ్వాన చా తన్వంలో 
జన్మించిన స్వార్టత్వాగి 
తుదల వ్యథలు వై షమువవ్వ్యాలకి 

గుండెలమిుద నిలిచిన కుంకుతా 
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ఇఒ-కవమాయతకు జలండాకుకపుుదెిన కూుయతదణి 

యమురచి మామ్ముంలుడాది శిలాక్షరదం 

ఆభరణ కటెకా జఇభహాజాలుల 

అూదుంయదాంచు మారయలుబుంరాదు జాాచదుసనసులుఎ 

నమచతాదత ఇారాలినయమ్యంలోేో 

జూ వా క్వ కాకుల కచ్శాను మధథయయల 

శాననం చక్క శాక్సాని యూకె 

జతయయకుయుతుంలదె మాదిాయూోతుంద. 

జయా మికు దయకు చ్చలా 

(కుతకుంటెసన్తుంటదె శాలాణా కు నరా 

మచ్చు త్వూ ము బులటుడాలొకె ఠఆఐగా స్తై 

కంచ కనవా లఆు ము సెలుస్రుంటా ఆుయముయు గాం 

హాలకోసం మహెహాకులా యేత్స్పే 
(కు్హమబాలాస్తు ఆతాకుముండదె 

ఆకజ్షాన కి శాత్పు చెతుఇోే కుక 

ఈృ _కురురకంతురుదె ఆపసయయదయల. 
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త మా ఘమ జబ 

నువు కడుపారా కన్నకహిలలం 

కే్త్టూను కోల్లం ముక్తుకొచ్చొాం 

నువు (ముత మంచినంతకాలం 

నువు కుట్టైన కుదయమాన్ను మంతా తిన్నాం 

ఈనాడు మేం కుడద్రలం 

స్వతం(|తులం స్వచ్చ మికాంగాలుం. 

ర ఆశలూ, కోరికలూ 

మ్ మాంఛలరా. ఖావాలూ 

కుల్టాంచుకుంతే మాకున్న 

వ్య్వు_క్రిత్వమంతా సున్నచుడుతుందని 

విరవిగాం, వాగాం సాగాం 

నిన్ను నోదారా కుబవలేని 

కుతితులం" 

తింిగిపోయి చితులెక్కెన 

ఇబు|[దలం 

చేశాం ముక్కోటి పాపాలు 

వేశాం శతకోటి వేయోలు 
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రాశాం తాక్షసనణాసణా తానూ 
ఇకిమిత కమూూలా కవ సనరూలటు 
కమా లు గళ్ కా డోశారా 
ఇఆఅన్నుంకోనం దేవులార౭కే వాళ్ళాను 
ఇఉం౨మ్హ్ను మెతూలూ మహాశక మూ ద్వాణారా 
ముకు చచ్చును కైయులుస్నె 
కులుగారచాూారా కమురలుమేణారా 

యముత్ట్తానే కుండలా 
యుంయ గపంంకు . కపుక్త్వైంచూాయి 
మె నుంఆానంరులొ యొషనముయఖా 
కాట్రుకుక్ళలుర్టే 

ఆకే సుకూనూూరా 
ఇయ్యి తలులు చెదెంచిన ఒక్కులతకు 
౨వెంయ్య్వుంత హు ఆల యొత గడయెత 
జులె యెచచ్వుకంన్నా్నాల 
వెయి్వ్యితొక్కలు కుదిదవాద్పెిన కాండాని 
2ఎకర్రైయు తాంఆతూాంతరే 
చమూ క్రూ -ఆ౭యకంణవ్న ్న్నాణ 
అ౭ంయకోక క_ర్హించూాడా 

కొిద్హితోపాలు ఆంత 

ఆండ్ గఎడ్రమ్ 



ఆకయుజవ్తుకి బానం నికు 

మయ -_ 
మదనా మురుత 

ఐకెరోూ కా ఉఊవాతుఎుకంనచ్న్న్నూ రా 

కంయ్ముత్సు కనుము 
కవదాకు నుక్ప్పుచ్చాన 

లవ యమాలూూ కం లార్వా 
కాయలణజ్యం హమూనకుతురా 

యూ ణుదడ్డ్తా కుకాసంతో మాతు 
త్య ౭౭0౦ ఇరుకూనూ రా 
నుకవు జోణించున సంనాంతంలోే 
ఒకరి కొకతరు అంధం కాగలమునే 
ఆనుమానం కతాగా ఆఅదస్కదించాల 
మూలటో మము అజ కాత్తనంనా్య దం 

సంకరాలాం' కారరరాతాఆ 
ఇఅంలుయోాఆలు ఇెనసుఈహుడన్నూ రా 
ఇకీర్హి ంచయుకుణ్న్యూర -- బాగా 
2ఒకర కొకతం ఇక (కుత్నాాళ్లకయె 
కరా సంస్కారం గొామ్హుగులఆరా 
ఇంక కనరాతుకం కుదా ఆ్వ్వాఖ్య్యాణూలు 
వూ సంస్క్రకు కత్వేకత 
చాత హా నకు విడిచియెక్టూయం 
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చతకానివే చెస్తామున్నా్నాం 

శాత కాదికుంలూ జబోకంతో ముత 

రుద కోకుని ఒటుఐుజుకపువచెశా. 

కుడా కయడు కుంయయ్వుూల 

రుండాంచు కోవులుం 

చేత కావని ఎదెరించేవాళ్ళును 

నదరికేశాం,. చంెమహుశాం, 

డక) శుక్వేజాం, భాతేశాం 

జయే కురాఖంద్లాకి నసనంస_చానికి 

ఉలుకు ముకూలు హలా 

కొకు నిలుహుబాూ కు స్తాూకుకాడలాం కామిచ్బాం 

వనుకు నిలకడ చొటల్తా 

కార్చిచ్చు కుజ్ట్రా నిన్ను 
కదు” _త్తొంచాం య్య్ 

నీ నోట్లో ముల్టాకాట్టా నికు 
చాక్షసక్కత్వం చేశాం శు 

ఊచేనకం చేలు చెచ్తుళ్చు 

స్పక్టైంచాం యొొలఅు కె తాంచాం 

శకలుకెక ముళతం 

చాదాక. కులురా 

తథ్యం చేనసుకున్నూం 

ఠాట్రెమిద చెయ్యితో అంత దభం 
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చెయి్య్యకముడద తాట్రాతో 2ఎకఠకరల 

వదనా (రపుత్వేకత చరాూతులకా సెక్ 

దాన్నో కునులస్సై చేశారా 

ఇకుం చేటే తమూలు దెద్రతుంకోనం 

మూలో తచతోేజపాలు నసనకుదంచయత౧ంక్నయం 

బువా ఇికంండా చేసుకున్నా 

యఎకుతరపషవనఎవాా కాకుంలరకా ఇకమాసుకహునూ రా 

కు ఆఅజలుతో కన్నూ ముమ్ముతల్ను 

ణన ట్రా చాద్రురెం బారా 

కుస్తు త సుఖ కెల్లా ఆ. 

నిన్ను నోటెనిండా కొయిచుకునే 

శకాకహాతైా బా తెకంలండా చఊచెసుకున్నూూాల 

ముయమఘ్ముత్ను క్షముంచడం తము 

నుమ చోయయగరతొాగాం దది బెదనసి తాతకుసి 

డక్షమా కుక. వేయుకూరలున్నుం 

శ ఆయయుయిలనాదూూ, 

యుముిండాకా కు_తకముగాయోణతాంా 

కుదా కొరక కుక్తుకుడ్రాలె ఊఉఆంయకు 

మ(ఠక్గాలనవి,. కెగ్లువిడిచి 
కముంచ ముంతకున్నాాలం ముక్కా- 

కావ్ -- 
కశతాంంయంచకం 

తకఒములం-చ కవు bag tes 



కొత్త మె ళ్ళి 

రండ(రా రండి, అంతా దండి ! 

ఎండిన మొక్కలు చిగురిస్తున్నాయి చూడండి ! 

కుండుటాకు లెహూడో రాఠాబోయాయి లెండి 

బొక్కినమ్మ్ముకు దక్కిన బియ్యంలా 

ఎక్కడి కక్కడికే, ఇక్కడి దిక్కుడికే! 

చేనుకున్నమ్మకు చేసుకున్నంత మరి. 

ఆపరాకహ్నంలో మళ్ళి 

ముహూర్తం మించిపోతుంది 

ఎంతో కొంత దీవించండి - మికు 

చేతనై నంతే చాలును లెండి 

ఆందాలపోతిలో గాౌలుకుకి 

అర్ధనగ్న యోగ్యతా కమతం కొందింధి 

ఈయెళ్ళికూతు రిప్పటి కింతే 
ఎప్పు డెలాఊంటే లవరి కామాలు ? 

చితా రవికా తొలగించారు 

బసంగారించారు ఈంతవలువ 

ముక్కందం చెడుతుందని 

ముక్కుపుడక కత్తిరించి 
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సవ్నూలఎఎ ఇమే శల లుం 

ఊన్న డియో తాయ కంంకో చూలు. 

మం(_తాల ఆతంతౌడు కాయి -- నాతువగు 

(కుకుం శాజకకాలు యలచుతే కెలా శ్ 

-ఈకముధ్వు హెసెకరూజు నేకుర్వ్యూకో కొల్లు. 

ఇంశృాకాడుకు గుతారలతో 

ఊదెగొాండాె మొడ దణ న 

కెద్రలు కలలు కుఠగాంచు 

కురరుతున్నూడు బూతాలు 

-ఆణుతో నిమిత్తం జేదని 
ఇరా గడ గవాయచతఎన్నూయ 

కాదయదుకలట్పులణల గూళ్ళూవమిుమి 

తోలు కయుతునూూయు 

ఎవడో వస్తాడు ముందుకి 
చూకేంచేనస్తూయు చివరికి ? 

ఎత చతెసుకం ఇోణా దభాయిుంచా 

చతు తాదంిచు ఈసా తం 

ఎఆనొ-్చ్పూ లూ ఆొయా డూ 

కులుకులు ఆూడిపైరు మళ్ళు 
ఇంహ-కాశాల జిం కౌదకు ? ఘూ 
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ఆఅలయునాంచి చెకటి ముకం పోలా యకమ్వూయే 
ఆకు కాహపిన (కథకు కహాతాకుంతు 

ఆన్న ంతకుహి చేనూడకు చిమాడకరాడి. 

చసున్నతాచ్చ్యాః ఇనన్తూ నే ఉఊంటాదు. 

పరులకు తుమ్నుమాళార్వు. ముకుతూనే -ఊరటాడు 

(కుకుం చూరా కుకా ఇనమున్రూనే కాం ఆలయురు దె 

ఆతు సూయ్యుడతా కొలురాావరకయే కుది కుద. 

ఆంతా బాగానే ఊంతఈతుండొ 

అ ధ్లనన్ను మకా చాతులు మాయతో 

కాత్తకాత అకాల యూమారో 

కాూాంయతుందె చించయుతుందె ఆందాూలు. 
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దడ దిక 
భూమ్ముద భతరతంమిద పితంముద 

ము_త్తయిదువుల మునివేళ్ళుపూసిన 
కుసుకు పారఠాణబల గుమ్మూలమిద 

పండుగ పందిళ్ళాలో పచ్చనితోరణాలు 
కురిపూరక్త్ర త్వం కహాందిన కలవాక్కతె 

నాట్యం చెస్తున్న ది 

నలభై యేళ్ళు నాట్దె, 

మేళాలు తాళాలు, సన్నాయి నాదాలు 

లతిత సంగితాలు నహితం వినిపిసప్తున్నవి. 

ఆఅవధితని ఆంతంలతేని కలాపాలలో 

వ్యవథిలెని పరిధిలేని సంతోమోలు 

అందరిసుఖాలూ తిర్బిదెద్దాయి 

ఈజనకోలాహాలం ఎందుకేమిటి 

నా వెరి! 

కాబట్లై నాగొంతు గద్గదెక 

ఆమ్మా! నాన్నా! అన్నా! 

తమ్ముడూ ! చెల్రాయీ! మితమా! 
(పయమి ! సఖి! సతి! 

కాబటై నా గొంతు గద్షదెక. 
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ఆర్ర్రమువుతుందె ముకు 

నా గయదెక 

ఇది వ్వర్లమెపోదడు పన్నిటెబూడిద, 
చా జహా 

కుదల్రూో నాతోౌన కుతాకలటా 

అంధ చుతాకలోేోే చెలుయినలతుూ 
= వ) 

చాలటునిం౯కా కాసులు కాకు 

ుళ్యు మని వలను రాకునట్టు 

రాచతిన కాసులు దటెదికినన్ని 

రకహాన్వంగా మమూూఠతుగతుకున్న క్షు 
6౨ చా 

ఎంత ఆవందం ! ఎంత నంతోకుం 

అందుకు కుటద్దలూ -ఈ వారి దచాగుతు 1 

మూతుల్త్లో నివి కాసులని పాకం! 
ఊన్న తరెండుక అర్హా మయమున్నాంత నమ్ముస్తాయూ ! 

ఈం కేరు[కులిషల కఖూరితాలని 
ఈ ఎ eo = 

చాను ౭ఒ=క గుండెకి ఎలక కుక్తుుదుల ఇహూకుం 

తా ద్రనుకున్నా కనికుంచేమి 

రగతణజల పితుబంథనాలేే, 

కాలాన్ని ఆందిగిం-చక్ కకుకుడా. 
ళా Cs 

మజ కతా ముద్రాం కాట్లకంక్కుల తయూదపాాంలు 

కలుద్రాం కలుకూలు తుడిచే 

ఒకయుగం తమన్సు చెయ్తైకద 

అంక కలం అందవం౭ాాసుకి అడు లుం క్ 

-ఈజన్మ త్యాగంతలోనే ఉంది 
-ఈనాబ్లుకొట్లు _అ్రుక్మూనంటం 1 
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మ త్య స ఆజా అం 

చుకలటా వెలుగులు తేడాలు తెతొని 

జివులంతా అభుసున్నాతు తె 

ఇక వస్తున్నాడు టే 

కాయ కమా అన్ని 

ముఖ యఃఖాతలెమ్నో 

కాలానికి మడిచి కుట్టు కున్నాయు 

యేలు కొంటున్నాదతు . ఈంనాయు 

యొలు కొంటున్నాడు 

యేలు కోరి వస్తున్న నసుఖిక్రానికి 

కూ5తకా కుడదధణాదంతా 

స్వాగత మిుసారంతా. 

ఆకరి దప్తూలు వేస్తున్న్నప్వూడు 

మముజట్య్చులాచ్చి వఠరినాయసని 
మయ mn 

భూడడత్వ్సాంలోంచి చైరులు తల _ర్ర్రా 

కుచ్చుకుచ్హుగా నకమ్వుతాయని 

మంచు మంచు భిజులు గంతులు 

బుంతో దూరంతో తేది 
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గుర స్రున్నాయు ఆతకుకు 

కవ_ర్రైెంచుం కారాతుణయూడు న 

కుది. చపతచేి ఆఅచశకుడు శస ఆ 
న స 

ఆయభుతాకుం ౫ ల oe గారు కదరాకు 3 
_ కానీ లాడ 

ఆకచునతలాా ౨ చూరులో 3కు డిఎ కవ 

కసఎంరురితక౭యము ఉదనరళహతరాశాళణకావముం తకకుతకం 

మిత్మ్వలణంభకనము ౯ూమవంరాఆతకంరు కతు త్వా 

ss రకకుంఆజాూ. ఉదకము జువా 

వాగాంచుంుకం౧ఉవాదడు 

ఆాయపంకంయ౧తవాయు 

ఆంళఠలాకకాతో కొదరకొిఠతజణటు 

రవ్వుభకునో ఆ ఉక్క కూతు ఒం 

ఆం ల్వాంయు కూ ఆవమవాఆవా 

ఇరాతలళో్ దమింటడెనుక్తథతజువా 

నిన్న్న్నతెా అరణ్యరోదన కా 

యున్నతి కవారణజ్వఎవేచయన కా 

అమ్మ ంఆెకి ఉఆసున్న్నాయు ఆబభతోడదుకాలుం 

ఆఅనంయడుర మూ వంతును 

ఉంధ్రాకడంు యొ మంతఈతుంన్నూడూ 

ఆాంతాకి మూక కాక ంతుండూడు 
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కారుతున్న మాతో వమరాఆటూమూ డు 

తూరదరతుడూయింరగకా కూరానులుతో కుడ 

ఇచాయుణక తా నవతాగాన తాఎక్షుకు 

శాళతవన్వగాయ నమథభచదథఠితఆో 

జాడదారంచాురంలకో ఇం ములూూ య్యా రామాడా 

ఆోథధెరాచెంరా దారో నతక్వురా కుశ్వురా. 



అ క చం క్క 

మంచు నసిత్ఫు ముంచి సిత 

అక గుక్కాయ మం చినిళళ్చు 

లాకు బోతున్న ది నాలుక 

ఆదయ్బుకంపోతున్నడె గొంతుక 

కక్తుుతమ్వూతున్న మి కి్చ్చు 

మర్షుుకుబణోతున్న వి కాళు 
(వ) 

ఘం చుసిశు మం చిసిఈ్ఫు 

అంకం గంక్ళ. కముంచుసిళశరు. 

యుషవాలన్ని వర్రిస్తున్నవి 

ఇచెరుములు బావులు సింయుతున్నకు 

కృ యతునసి ళ్ళకు భాతం |[కూాలాడా 

కాట్రుకుబోతున్నుది నేస్తం. 

యఘుంచుసియు ముంచిక్ళళ్ళు 

గంక్కెయుచాలు ముంచివ్ ళం 

అద్ధిస్తున్నాను నోరుతారిచి 

వ్యథ కేలాకునేనాది అరిచి 
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ఆదిచి స్మృ్వృతాతష్పితే కొుందెతుమ్ళ్చు 
బూసూడు నాంక్తాముట మునకూళప్పు 
యమంచుకుణర్భు ముంచిప్ళళ్ళు 

ఇక గుక్కెయ ముంచుసిళసు. 

ఆుతాఈతురాడ౭తరగాూ కవాదరు కులుకసి తోకా 

చుతముటదచేపస్తుందె నూత్వూూలు నేకరా 

గతుకుత్త్షో౭౬ డై ఇకిడ దెకాయ చాదె 

యెతుఆకై నాలెని ముతా స్తలాకు సోదె. 
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వ్ష 5 ౬ శ అభ ల 

ఠకయుగెయుతునైఎ. ఈకలు 

బుక, డక ముద 

ఎక్కడికో కురు 

"౧క్కాడఊకి ! 

(కుశ్చాపసువనై ఎ శ లు 

జజతా2ంఎ అమ 

సమాధిలో ! 

విలమెణడుతఎవై పై కోక లు 

రిలుకుఆ తేనికు 

కలకురణజపాతుంకు 

కఊజకాలషహముఐుతో ! 

యత దయ మువై , గుండెలు 

ఇూతావన గలలుల 

మాతలున కప్పులు 

ఇూలతుంలులో_! 

మంతులు కుడతిదై ఇఅకుమలు 

శమవూలులుూు మొగలఅలక 

కోతులు కుగఆఅుక 

శాక ఆాలో. 

శీ 



శాం! 

ఎంతకాలం వెణికేది వి కోసం ? 

బుక్క యున్నా నదె రూ నా కోనం! 

కాలంలెచి కళ్లు ఆరిచింది 

అనుభవంలో భవిష్యత్తు చదివింది 
సంకెళ్ళు సడలించి చేతులె త్ర్తిందె 
బులుగా ఆ కుురుగె త్తి కులుచుకుంంటాెండది 

మకాలుంతో బుఘూడాచ్చు ఎన్నాళవ్ళ్ళ్య 

మి సుఖుక్రాలు చూకుంచాకో + 

ము కోభలు నాలాం చాకో 

తర తరాలను దాటెపోయివై 

ఇము తగ యుగాలు ముళ్ళు -ఊంగిజోయివై 

రణజరంగాల మాధల౭లం కరోకమలూ 

ఆవ నందోహా జామ కుడలూ 

ఏకమై చెరపట్టా తరిమిన రాత్రంతా 
ని మానం కాపాణలేని వాళ్ళంతా 

మ్కూయంనచూప్రూ ఊఆంరుకున్నూ రంతా 

వుడు 



ఆంయచకా చెప్పుకు వోతాలిన్నెన్నో. క తక ధలు 

చసాూతంతా బూఆాలు. 

కమఠరిసాూజాన్నో రుతాలు. 

ఇంత ర్హాకీంయయ ముతా 

కూదతామ్వ్య యముంలతుండు 

ఆఅంయణగు ముందుకం ఎవెంయదయ్యు ముంతే 

ఇంత నాకుము కాదని కాయుతుతురాది. 

కురస్పర కుడకలలో నఠిగిన 
కుబి్హాకులు హాలు జకకలూ 

భభూుయూావనవక. నినాదాలతో తగాఠిన 

బుతకుదిత నంకో౭కాఆనా 

కాచ్చకాల్టాసన్తాయి గద్బశోకంలోా 

పచ్చగడ్డి భగ్రుయునికించే లోకంలో- 

రకంలో క _త్రాముంచు 

ఇఆాస్త్థూమంఆతూడు రా౭కికు(తం 

కుతహుత బద్రమవైరంతోే యముడి 

జేస్తూ మంటాడు శు కానూ 

సత్యానికి నాణులు తెగించి చేయ 

మంతలూడు సూ దూన్వులు. 

తశుదెబుంటడదగా మూదిందిరే బతుకం 

వ్వధలతో నిండిందిలే తుదకు 

- శీర 



కహహ=దిం చు పహూోయిరాడరెతో (₹వెాా౯వలు 

ఊదశాంచు ఇవెిిలఎఐఎలటవెజడి్ కదవాాచచదలు. 

కమబుగాకురాడదా అంకౌకం తే తఊలుకము 

మయమొఠకులఅటదె చాణెక్కతకి మయము 

ఆకతుగాయిలమె ఆమ చక్ర హరు లో నిక క 

కురఠరాకొెండన ఆఅంభకంరనురాఆలూో ఇననూ_ క్రొ 

శే 



తిం తయ త్ 

(కుకుంచశాంతి సందక్షరాకోసం 

కుదిమూల సూూతాూల కుథకం వేశాం 

సామదడానణేద దండోపాయయాలుఎ 

సఠిచూకి వేలిము[దలు చేశాయి 

కూకుు_లఆరా ఆశరరాలయా యండగుచ్చం 

కిధిపోయేవాడి మెళ్ళో కుడేశాం 

ములు కుడకుడిందా ! కుక తగుతోండా ? 

కుతుతుందికో భయకుడకు ! 

ముక రం వస్తుందిలే, తొందరపడకం-. 

నువ్వెవరు ? నేనెవరు? 
ఆఅందరం సర్వం శ్రి జగన్నాథం 

భూగోళ గద్వం 

అదు ముమాలక్ష్షృ్వ్వం 

సాభనే సాక్షం, 

ఇపానులే పదిరూపాయల నోటొక్కటి 
నావరవాలకాుని చాకుంది చయొక్కటె 
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ఇరాతిన్వాలుం అుక్ష్య్వ 0౧ చేంయయుకు 

కవు కెకఠకుుకం ఇకో తకాయు 
ఆవ ౩౩౫ 

౨ేేమయోలకు తోకేం సీకం ? 

ఉచదయతనాత్య్వుంకరాత చెతచూకు ! 

ఊఠకునాయికద తహ డవా | 

ఎంత మాత క3యా పాట్లు 

కముధా ఆ నురా ఆాలు లో ముద లతునే ఊాండా ? 



ఆయము య య దర్నా 

థధతఠ్మాథధతాఅ కౌకమ్ములు 

కునుగుతాతులు ఇపాకుుకేికతుుతచో 

వరానకురకా $ ర క్రసంబంధొకులా + 

ఎక్కుణుందని వెతుకుతావు 
ఇఏందర్ముం ధర్మలణ న్వా్యయయుం నత్వం ? 

ఎక్కడెకని కరుగెత్తుతాకు 
ఇదె కికారణళ్విం 

నమయయుుగా రఇఖ్వయ | 

అవునవును సి ఘుర్ముకరోకు. 

మినిపెప్తున్న్న దితి 
జ అుదపా త ఖాను లో 

ఆఅదెగదెగా మ్ గుండెనముంకు 

కనికున్తున్న దెలేే 

విశ్థి సాొారాకలో 

ఆం వత ఉంచుకో 

కవదరికౌ _తధర్మం 

శేకుస్తున్నదిలే 

అముుంరధుర్మ ఢత్మంరా 

శశీ 

నూ 



తొ ఆపాత ఆజంచచుాుయినన్న లు త 

“తడ చిం" ్రులపనన్ కూ 

ము జ క ల. టా తు టెమఐల రవపతోే 

ఎనుహుడాముంటతోా టు 

సదా ఆటు దానగాజా అూఆండాా లేసి ౫ 

అమాూాూాడే కా దా కహహముడు " 

చెచఈూూతొలూనూ ఆంరెనఎలవం డోకు 

నవయుకు ్ఞబోూోతుూ 

అబూ మా డదాదాకూో ము జవాజ్య్వబతపయి(తక్వలు 

వఇవహముూ వ కమా నవజము ఆం జదిఎలన్న్వ తో 

నుకాంయుచే యు రాయక 

అమూూన మవ శకంరరా చ్నాయయులు ః 

ఆల. యుంగడుడ్యారా 
జబ ఇయ ళడ్ అమో భన యయ రా 

ఇనుము తన ముడదడ్యూడా 

ద ఇనడ్యాడా ఇాదనదకద్కు డా = 

చక ఆంకవాచాముకం నూ 6 ఆ 

అయా లన యూ ముం యలు ఆరో 

ఇకార డ్యూ చా ఊరూరా ఈతొంలదెచో 

అకా గానూ డానఎకదింఎవాా, జాణ ఉక్వకడుండా 

ఆం రు కాదన పంచా 3 యూ యయ వము 

us చప డర అుకవు =ూా=ికు (ఇకా ఇద 
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అలూూయు్హఈకు ను కుర, “మే హాలు 

జ యసుకు నుమ, సమహమైక్వచుకూక్న ఆం 

ఇవేఘముతహు ను కుతే ఆకూ అలు. -జెంరైు 

ఊకదాయ్బుకంన్న కుతే ఆలతో-కాలు- 
రకుాకుడాూ, జూకు 

మూ రాం దాకో అముగథధయయత్మల ! కాత 
మూర్స్చ్పుండదుే నరుడా 

డక యోమహములు ముకు వారతఆaు 

ఈ ఇఅఆమురాలక్ 

డేక౭ు కుడి కోరాతక త్వర 

కె దరురచుందిశా 

నావం 
రాశాం చింటెఇై 

భయా శతకం మవానకనకనరా(టతురడా + 

చప కెబ్పులు ఊరక చెజకు. 

కతా ,ఉతఎరతా 1 

శిత క్ష 



ఇక శు త 

2ాకనాత కెకనాయ 

౨ఎఎగయచాహకడముండే మకు 

లుగగడూము కే ! 

2ఇఎకనాతెి కతుకాయా 

2, కయమనుకు ధధకాయు 

శచతకరానజభ తా కు 

ఈేపిదెలేక. ది 

తచెదితలిక మూ 

శకుములుం కతఠ్సుమా ఈము 

దక లుకు చ్రొ,లూయము 

యూక్ష్రయి అక్ష వముము 

అక. కుతుకెతాకుు 

కక్ష.చెయదద్రంతరా ము 

ముకు. యొుుకతయణ౧తూా కూ 

ముకేలు మాకన్నా 

ఈ 2 



యహాశతాాటప కవిలులెములో అము 

జఆదమవాాతూాలటెవకే 
మూ 

వ మూ 
కంలంతతంులేి్ 

1 

మొల ౭కుగూూ క్ర rene 

యుల ణుయులు ఘముూ౭ముకా ము 

అులరలతూూోూక. యయహా(తుకంఆటు 

మము మధు యా మూ 

ఇరా శారి యూ మొత్తం 

mm rE 
అబూ రతందూ 

ఇవా ఇవాపను (హా కూరా 

ఇరాంళనదయదృ సుడిలో డద 

౯౫ా హేమమయే జూూకూ 

ణూజూరా ఇమా వను. 

ఆంవారాన్న ఇవా యుఆురా 

ఇఊదఆతువలెచఐవతయలయ:ం యముకహుుబుూ ఊదవా 

=వపాతైక్తకూ ముంజ కము 

కా త్ర్రు్హకఈకాడ్థ ఆ గ 

తం హా కంయఆవా మూ 

అంతర కెౌకయయల ఈహాకమమ్మూ 

కంల ఆహా హుమా శవయ ఈయూ 

ఇంకు తాకి మాడ 

ఇ గదమ్మ లె యము తక. 



3కలదఆఎుకైడుకా యమూకెమాు 

ఇగ్ళమాూాయము రూపకము 

తూయియ కయుజవుజటు కవు తలతొ 

అనూ ఆ నోచి లుతె 

ఇఆఊవవాలఫొా జవ, కాయి కెలు 2 

ఊచంకవ్వ్యూతవా ముక పఆవచాా మమ్మ 

2ఎకనవాాతఆతతం కరనా యమా 

క ామూుకు తగరచదరాళజకా-లరు కీ 



59అక అక 

ఎఅఎమయదరక్క్డళ, లఅున్నాళ్చయి 

ఎదురుచూప్రున్నారు చుండు ? 

ములో ఆక వుంటారు 

శూన్యంలో ఆకారాలు 

కొతి గొంతులు కోలామాకుంలో 

కోయనదుల (కువామహాంలో 
చల్లని కవనంలో, కవనంలో 

ఆశయాల సనాక్టక త్వంకోసం 

ఆలకిపుంది గితం హిశ్వం 

నాధెంచాతాొక మహాక_ర్రవ్వం 

సామాన్యుడి కోరికలతో ఒకకునం 

సంకల్పాలకం (కార జకోయాతు 

ఆూాంర్లా లు ఆనండాూలందెక్వాతొ 

ఈఊఈండతాఖబైం ఇంకా కోతుతున్న డె 

ఇక రేక ఇఅక్త్వూత గతస్వకమ్నుంలతో కు ్ రు త్ 

చక్కటి రూకుంలో రెక్కలు వికూతున్తుదె 
స్వుచ్చుణగా యగితె జగ _త్తంఠతా ఆవరిస్తుంది 

ఇందరువులో ఆఅదెళ క్తి (కుఖభమించి 

మ్ 



ఆాయియకముద్ర్రుంటె కుకుకి్ ముందె క్యా ౯౭డా 

ఆణ ఆ ములో ఇకక క ఆకదటుకుంచా 

ఫనుజెదాన్తుందా ఆూనంయాలు ఈ కారా 

మిత్వకుుచ్ప్పలటయనణాలటు సెరాణకాదెరాచు 

సత్వము. కారా ముందె జనగఐణజయిం 

శ 



ర ఇఇ ణగొ లయ 

తలలేని శదిరాలు కినకుడి 

ఆల కాని కెతలతాల కువోేము కునకుడి 

అఆఅధరా[త్త నడినె ఆన సూడ్వం 
(=) దా 

కులుకుగలు చితల్తుచుకటా శూన్యం 
రు ణా 

బాతగతెన చెదకులాొను స్వమ్నుంలో 
ై వ్ 

చాతలు వేరై. హాతో 

కవాతాతిన మఘూతలులులో 

నాకొక ఆశాకిదఐణ౯ళంల౧ 

నాలవతటే శాఖ తలం. 

నిటెబొట్టా, మెతుకో, నిడో, 

సెిగుు భరించే చింకికెలికో, 

ఇజకకోలలబుక రిగే తాటిె్హహాతలుతో 

ఇం(దెయవై కల్వ వికారము చేమ ల 

శాంతికి చల్లటా హా_స్తస్పకడ్యో 
ఈ త్రేజాసికి ఊల్తాసానికి 

క_తాతాంటే సరికొత్త వడక లకి 

ఊదు. మెరుయై కుఠరుచుకవకుటె 

ఆందదించి జలదదించి ఆకాకంతో 

వ్ 
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య౨ఎదకుురచి. కుదిచరచి,. భౌతికం 

ముదిచె, ఆఅంగాలుచాచు అనంత 

క్రూస్యకుత్తుం నేనై. ఆచుకా 

ఆకమరించ్చి ఆవుకించి, ముత్తువిడిచి 

చెరవిడిచి. కరమిచ్చి వాంఛలు 
వెదజల్లి వాడిలించి సొదలనస్త 

ఆంయంచదని ఆాద్లూ అకు క్వుధతలిచ్చి 

జకాందిన ఆఅవేశాలకం కథలాచ్చి 

జనాళా కుణాతా భవూకాదూనతడ 

కుచికల రే౯ణబుకల శతకోటి 

కతకే్టేె అంరిక౭౯కాలు 

నాఖిశ క్రి పగిఠించి శుభవించి 
కెడన కుడిత కీ తల జోడించి 

కూడొెంచు, గుండాలుకుండి అంటించి 

మురడతించిు, నతుదునాయముున కం కెలు 

కుంఉించి, భూవనణఖా తేక భాండం 

నిండించి,. వెన్నువిరిచి (పాణానికి 

కన్నుళుచ్చి అందాలు చందాలు (కుత్వక్షైంచు 

నక్ష.(ఆాంక్రై,తలు సాక్షించి 

ఈక్ర్షఃకిక విీక్షణలో లక్ష్రించి 
చల్తార్చు ఆ౨ళతాద్చ్చె రుధథిరజ్వూూలఅఎ 

ఆలూరు ముద్దుల బంగరు కూకులు. 
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ఆంత ర్జాటి క 

పన్తావన - 
చుక్కాని విరిగిన పడవలాగ 

సాగిపోతున్నది మహాపళయంలో 
జనావళి కై తయాత 

అదొక ఆనంత చరిత 

చివరెక్కడో మొదలక్కడే అన్నది 
చిన్నారిసత్వం మరుగు పడింది. 
చూసింది చూసినట్రూ 

చెప్పింది చెక్పినక్టూ 

వెన్న దె మిన్న ట్రూ 

కన్నట్లయితే 

ఇనా ళూూ కుడె బాధలు 

ఎన్నో మెళ్ళుయి నడుస్తున్న వ్యధలు 

ఎక్కడికై నా పోవచ్చు 
ఏట్లో క అియొచచ్చు,. 

ఎందుకయ్యా ఈ (శిరంగస్తులు 

పుముంటుంది (కుయోజనం ? 

మంచినిళ్లు తిర్చలేని దామహాం 
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కులం చుకువాం క ఈతరుస్తుందాకకమ్ముూలు 

కడుకుులఎకాలి జిమిణాలు సిషముంటుకపుతోే 

కనిపించకు సిఖబినిదవాకు అప్పుడు 

నలుగురి కంఠతాతొకరకుూ పతఠుక 

చాలుగుకవాకుల దములకెాక ముఖ 

రఠరాతకతలకరా కరాతలకచా 

చఊచెళకలకరా బభోళతలకళా 

ఊచలకరా తఉఆలకరా తఉలకచా 

ఎక్క ౭ లేవు మ్వ్యణ్య్యానాలు ? 

వెతక నకుసపతం చెడు 

వాళృనవనడం జేయు 

కోతాకబురు చెప్పి నోతెని నొప్పించాలా ? 

ఇనా ఆరా ౬క్కు కనా ఈతుతో 

సూ క్తిసుందె నత్యం క_క్. 

సితళాౌలుండకగల బృుంటణడ్తా 

కలాం మాలు మరిేసి అందం 

కనికెంచేదే ఒక్క యణార్లం 

ఇమ్పూడే ముసిగిపోయినా డొక్కడు 
ఎఎక్పుతతెక్ మ్ఫుత్యువు చిక్కక 

[కుశాంత ముయిుిన (కుకుంచానికి 

కుదికెంచ మున్నాడొక నండేకం 

దుంకించ్యూయతు ఆంముెరాణ  యుతోర-చొ 
అ దు 
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మాయడుకో మన్నాడు ఆంత్మమాత్యత్ను 

కయడుకువిండని కలవరింత లిచ్చి 

౭బయతయగతైై. ఇఆుఅవమ తరించమున్నాాడు 

మయునికు. ! 

అాా౭లుంయు = 

చచ్చినవాడు ఎలాగూ చచ్చాయ 
మయటేచయై నాఆకళు తిరెది! 

చచ్చేముుంటి రావాలా స్వార్ధం 

చచ్చిన వాళ్ళని నమ్మటయే క్వుర్తం ! 

ఎయయంయంుకూకం ఆ 

కుచ్చు కుచ్చుగా కులత్తాంచి గాఠిచ్చు 
ఇం 

నడిచే వాళ్ళకు నిడలు కఠుగించి 

నానరారకాలు ఊం౭దంచు ఆశలు కొళ్టూ 

సదతసూలతో నఠదాలళేి 

కురదాలలో కాలం క్తేమంచేకు 

చకురకి 

మంయుకాౌంంతలు కొదె€ి 

చెండాతా నసకితుంచి 

ఎండగాట్తింది మురిచెట్తు 
ఆ ఉం _ 

మకెల్లు నోటునో కుడ గూజివి 

కక్పుళలుమే చివరకు మిగిలిన ఖాగ్వం 

ఇక్పుతెకి బతుకే నా కానందం. 
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ఆ ఇన ్యు ముం [ద 

అంధకార సందెద్దకాల హృద -_ 

యవాంతరాళ కలత్రోల 'కశిస్ి ! 

శిడాలదమూనపిక వ్వభధా భధారుణక్ ! 

ఛిన్న భిన్న సుకు స్వరూకిుణ్ ! 

ఇగ ్ యయకుతక మనూ! 

ఇ్యకురశకు ! 

చల్లని వెన్నాలకాంతి ధరించి స- 

ముల్లాసినిమొ వచ్చా నుకుక్వ్వని 
ఉఅంఐతదము్మ్మ్నున జ్వతించు ముంట చ -- 

జారి నొసలు కుంకుమ దేలబులత నిడు 

ఇన యకురలవక ్హమ్మూూ కీ 

జకయకుతకం ! 

"కాలకకవాన కుర్యాలేకన చం 

కరానిష్కుత విస్మృత పభమ్ము నకు 
కొలాూాంజురాడొ జయషఘంంళతానాడ 

స్వరమ్ముతో స్వాగతమ్ము కక్ట్తాను 
ఇయకుడకమ్మా ! 
ఇభ యకుతకు 1 
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మాయులు నదుకై _(కమకహూాంచిన [కూ 

కుంచుక హాకా కారమన్మ్నులు తొలు 

గాంచి ఆఅభయయము(డా గితొాకలయం-- 

వయమ్బుత మిందుకులఎ చలుఠొకొిరి ఉఅముదులుఎ 

ఇగ యయకుశక మూ ! 
ఇన్యమనకుడతకు ! 
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“అ వ్రుమిది నావి థి 

అక్కడికొక కథ ముగిసిన రోజున 

కొత్త కథకు పుట్టైనది కదలిక .... 

నిన్న్నటిర్మాతి కారునల్లని మేఘూల 

మిన్నంటు మంటలై న తాపకోపాలు 

చల్తా మాలటుంతలురు 

తాల్లాలె దానంతటటదె 

ఎ(రటిె గోడలమిద, కోటలముద, 

ఎగురు జెండామిద, బురుజులమీద, 

వెలుగొచ్చు మెరుపిచ్చి అభయమిచ్చింది. 

ఈకథకు నాంది పుక్కురం. 

కుకులకు ముందు, నా(కుజల ముందు 

ఒక చక్కని నాటకమె నటి కంఠానికి 

సూ(_తమై, వర్రిల్లు వెయ్యెళ్ళున్నది. 

ఈడ థకుని బతుకొక్కు ఆరస్కృృతికి 

ఆహుతి అయినప్పటి తృటిలో 

కోట బురుజులో కనువిక్సూకి తనువిచ్చి 

ఆవునిదె నావిధథి అన్నానప్పుడు. 

నావిద్య విద్యుత్ (పకఘ్రవాహామై 

ము స్రిబ్మాన్ని జ్వకుయించిందిె. 
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ఆకతఠి కేమిస్తుందది మాకం, 

ఈం కఠుకొక కులట్రని చాకుం ! 

నేనన్నా, నా [వజలన్నాా, 

వదన్నా, మంచికి సున్నా 

అని వొక్కుడతు, నాతో వౌక్యుయు 

భరించాడు నకూంచాడు శతు 

త్వం, పాలయి ఊగ్రయి కురిగిన 

ఆఅనుతత్వము ఛాయలలో తన 

కోరికలకు కొతఠతలేని నరుడు. 

కోతాదుందిె (శయస్స్పుకోసం 

ఆకతుకంటిన వొట్రను ముడిచి మశచి 

వంగాన నడుము నిలఅదిపి కట్టి 

మదత కిఠతంగొంచి దుమికి ఊరికి 

ఈరిగాచ్వ్చు కఆఅఆయణచూసపసి ఆంతా 

పుయ్బోలు వ దాంచినలట్లు కసికియై 

ఆవునది నావిధి అన్య నక్సూడు. 

బువదవదో ఆనందెస్తున్నారు, కర్పించు 

కుంటున్నాదు కోతి కోటి నుఖాలు 

బఎవరెవదో, ముదొక ముదొక నరులఆజేమి, 

సకలాలు, ఇశ్వర్యాలు పోగుచేస్తున్నారు. 

బవరెవతో వాడుకుంటున్నారు, ఆడుకుంటున్నారు 

బువరెవదో మాడుతున్నారు, అడుక్కుంటున్నా దు 

ఆఅదుగులమీుద, చెట్లకింద, రాళ్ళకైన 
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కుతుకుంటున్నారు, అలో మంటున్నారు. 

ఆర్లరా(తివేళ ఆ(శ్రయంలతేక, భారం 

మాయతలతేక, కాలవలో కుడి [శ్రమించి 

కన్న్నదొక్కు చంటెవాళి చిన్న్నతల్రి 

మక్టుపగలు గుండెమంట. కాగలేక 

మానవత్వాన్ని. తత్వాన్ని మరుగుకురిచి 

చేశాడొక చెయరానికుని తనకై 

తన రూ౭కాలకు లొంగిన బంటొక్కడు, 

ఎవరెవడై తే నాకేం 

ఎవరేమైతచేం నాక. 

-ఈకుణ్యభూమిలో అందరికీ కావలమింది 

క్షమంలో కొంతయితే కామంతో మదికొంత 

కామం తమకు లేకుంట ఇతరులకుంటే, చింతవే&ి 

అన్ని చూస్తాను ఆనుభవిసాను 

అయినా అంటాను, అంటున్నా నిది 

ఆవునది నా విథి 

ఆకునిది నాకుధి. 
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